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VEJA O JORNAL NA 
INTERNET TODAS AS

QUARTAS- FEIRAS

Casa De Câmbio
Ville St. Laurent | 2089 Bl. Marcel-Laurin Westmount | 1336 Greene Ave.

     Laval | 1545 Boul. Le Corbusier  Longueuil | 2877 Chemin Chambly

514.933.2555      www.globex2000.ca
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comunidade

89

em destaque

Festa de nossa senhora do monte

um acontecimento
sempre muito esperado

*Termos e condições no interior do jornal

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

meaghan Benfeito é uma
Voz Portuguesa no canadá!

O jornal A Voz de Portugal, es-
teve presente no aeroporto Pierre 
Elliot Trudeau na passada tarde 
de segunda-feira, 13 de Agosto 
para acolher o “orgulho” da co-
munidade portuguesa em Mon-
treal, ela é, não só um orgulho 
para nós portugueses daqui mas 
para todo o mundo lusófono.

a herança da 
“falta de civismo”

Nas últimas semanas, estive a reflectir sobre as 
imagens da comunidade e da sua conservação. Só 
pude contestar, que a falta de civismo é o proble-
ma importante na nossa sociedade em geral.
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Membro
oficial

atenção comerciantes
da zona ottawa/gatineau
O Jornal A Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que este 
prestigioso semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais 
precisamente nos seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ot-
tawa situado no 381 McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulan-
gerie Lusa em Gatineau situado no 72 rue Dumas, 1-819-595-2651; 
Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 1-819-775-
5002. Tomando em consideração a grande visibilidade que o nosso 
jornal vos porporciona,será certamente uma óptima oportunidade 
para promoverem os vossos negócios através de publicidade nas 
páginas deste mesmo. Para mais informações contacte: A adminis-
tração do jornal A Voz de Portugal. 514-284-1813.

agenda comunitária

AbERtO tODOs Os DiAs, 
CARtAs, DóMinó

futEbOl PORtuguês EM DiRECtO
REsERVEM O sEu lugAR

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias dos 
bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser enviadas, 
acompanhadas dos respectivos nomes, datas de nascimento, no-
mes dos pais para:

COnCuRsO bEbÉ, A VOz DE PORtugAl
4231 boul. st-laurent, Mtl, Qc, H2W 1z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BeBé do ano 2011 e 2012

Portugalíssimo

1280am

Produtora: 
Rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3z 2z5
rvelosa@videotron.ca

comunicado da
Pastelaria notre maison
A pastelaria Notre Maison está presentemente fechada para reno-
vações até ao dia 26 de Agosto. As nossas desculpas pelo inconve-
niente e agradecemos a vossa compreensão. Esta empresa familiar 
completa brevemente os seus 30 anos de serviço no meio da sua 
estimada comunidade portuguesa. É com muito gosto que reabri-
remos as nossas portas no dia 26 de Agosto com o local renovado 
para melhor os servir!

editorial

e quebeque sem os estudantes?

Qual foi o impacto dos estudantes, começo por 
propor um exercício de história? É possível 

que isto responda ao meu gosto de ficcionista: o 
governo lá estaria numa caminhada eminente-
mente caótica, no seu itinerário que já fazia ver-
tigens. 

Assistimos ao declinio significativo da actividade 
económica, à subida dos números do desemprego 
“no mês de julho 28.000 trabalhadores perderam o 
trabalho” e ao substancial desinvestimento públi-
co em áreas críticas para o bem-estar dos cidadãos, 
como a saúde, educação e habitação. Perante esta 
realidade, perguntamo-nos qual o impacto esperado 
na saúde mental dos Quebequenses?...  “ As doenças 
mentais são das principais causas de incapacidade, 
com um elevado custo em termos de sofrimento, in-
capacidade e perda económica”. Começa já a ser pos-
sível descrever o fracasso dos nossos políticos, que 
não conseguiram ao longo de nove anos de governo, 
levar a nossa economia numa direcção que servisse 
a maioria dos cidadãos, que tanto trabalham, e de 
terem permitido que todo um sistema social fosse 
desviado para servir uma elite. Nesta história existe 
imensa honra na luta dos Estudantes, que garantiu a 
queda do governo neoliberal de Jean Charet.
A actual vida económica está a aumentar a exclusão 

social de grupos vulneráveis: jovens, famílias mono-
parentais, desempregados, idosos, minorias étnicas, 
emigrantes, de pessoas de baixos rendimentos e de 
pessoas a viver próximo da linha de pobreza, aumen-
tando as desigualdades em saúde.
   As vedetas desta escola neoliberal, gostam de se 

apresentar como pessoas que estão acima dos con-
flitos de interesses e que não estão submetidos a ne-
nhum lóbi. Imagino que as coisas são muito mais fá-
ceis de dentro do governo para fora. Ao ver os jovens 
que hoje têm 20 anos, sinto-me optimista em relação 
à economia. É esta geração que vai mudar o Quebe-
que. Se não conseguirmos influenciar os dirigentes 
actuais.
Corrupção, crime organizado é o mal-estar na vida 

pública. O grande mal-estar radica no crescimento, a 
partir dos anos 2000, da importância do poder eco-
nómico total. O poder económico é, talvez, o que 
mais pretende pressionar os poderes político e judi-
cial, como revelam todas as várias recomendações 
de todas as comissões nomeadas até agora. As pres-
sões sobre o poder político são tão visíveis quanto a 
impossibilidade de este se opor a que determinados 

candidatos afrontem os próprios partidos a que pre-
tencem originariamente.

Vê-se também, que o poder económico determina 
e condiciona um conjunto de medidas da nossa vida 
pública. De onde vêm certos dirigentes?
Encaro muito mal que certos “dirigentes” candida-

tos, nomeadamente os que desempenharam funções 
associativas de elites e direcção de grandes empresas, 
que fazem parte dos paraízos milionários, que escon-
dem lucros e pagamento de impostos, tenham a cora-
gem de mentir; ao apresentarem programas para bem 
do povo e aceitem ser candidatos aos cargos de de-
putados e possiveis ministros do próximo Governo.
As experiências no Quebeque e Canadá demons-

tram essa mesma inadequação, com as consequên-
cias conhecidas. É uma convivência pouco saudável 
e pouco prudente e quando um candidato diz que não 
lhe agrada ser uma figura política deve ficar na ban-
cada, porque salvadores da pátria, para bem do povo, 
está o cemitério cheio.   

Os políticos e os juízes devem fazer questão de su-
blinhar a garantia do respeito e promoção do bem-
-estar sem demagogia e populismo, como garante da 
população em geral e da mais vulnerável em especial; 
da igualdade de tratamento de todos os cidadãos, o 
que é um príncipio elementar na vida.   
No diferendo entre prioridades e progrmas: a cor-

rupção degrada o bem-estar dos cidadãos e tudo vai 
acontecendo, ou morrendo devagar. Ainda não temos 
os programas de cada partido, para que nos possamos 
juntar a eles.
Os tempos, porém, não são de contemplação; pre-

cisamos de declarar para onde queremos ir, sob pena 
de, não sabendo para onde vamos, não chegarmos 
mesmo a lado nenhum. Ou seja, o impulso do de-
senvolvimento económico numa terra rica e “grande: 
muito grande” como é o Québec é multiplicado se 
houver planos claros e o cidadão veja que todos co-
lhem beneficios. Podem-se produzir bens aonde for 
mais conveniente e distribuí-los eficientemente nas 
alturas e nos mercados mais apetecidos, mas na era 
dos serviços, o que é importante produz-se e conso-
me-se local.  
É evidente que controlar as despesas públicas é 

muito importante, mas está longe  de ser tudo, pois 
questões educacionais, ambientais, agricultura, pri-
vatização dos serviços públicos; ocupam um lugar 
longe da sua real importância, pois é a saúde pública 
que está em causa.   
O progresso que os plíticos com mais visibilidade 

tanto apregoam restringe-se aos números da econo-
mia da gestão. Os debates televisivos podem ajudar a 
separar as águas.
Seja como for, não faltam dificuldades para ultra-

passar nem decisões difíceis a tomar. Mas, a quem 
quer votar, só falta descobrir o camino mais vantajo-
so para todos.
Cada cidadão conta e cada voto faz a diferença.

Manuel de Sequeira Rodrigues

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                  1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos

de couro e camurça

Temos bons preços
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

aulas de zumba!
A Associação portuguesa de Laval, vai recomeçar a dar aulas de 
Zumba! Todas as segundas-feiras para a nossa comunidade e seus 
amigos! Vamo-nos manter em forma e fazer algum cardio. As aulas 
recomençam 20 de Agosto. 
Para mais informações contactar lina: 514-296-4597.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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as Festas religiosas e
Profanas de água de Pau

Há muito tempo que as festas em Água de Pau 
deixaram de ser apenas religiosas ou profa-

nas. Tudo isso por culpa do seu povo. 
Um povo que sempre viveu na rua, grande parte do 

seu dia a dia. Para melhor entendermos a situação 
temos de recorrer um pouco à sua história. Há pouco 
mais de meio século atrás Água de Pau tinha menos 
casas do que hoje tem e tinha o dobro da população 
que tem hoje. O convívio dentro de casa era o obri-
gatório, ou seja a casa era o dormitório da família e o 

acervo aos problemas e soluções da familia. Depois 
o resto do dia era passado na rua. Na sua maioria as 
familias eram numerosas e, se nos recordarmos que 
Água de Pau sempre se destacou pelos seus recursos 
hidricos, também não é menos verdade que os seus 
terrenos férteis eram muito bem trabalhados e apro-
veitados desde os quintais  até à serra. E, é evidente 
que era preciso haver gente e braços para os cultivar! 
Então, é por isso mesmo que este povo, que, sem-

pre se habituou a viver na rua, assumiu as suas festas 
religiosas e profanas de forma original manifestando 
os seus conhecimentos e a herança cultural dos seus 
antepassados, através destes cortejos etnográficos, 
subindo para o “palco da rua” transformam-se, eles 
mesmos,  em autênticos comediantes e artistas nas 
formas mais poéticas, satíricas ou cómicas. Criam 
autênticos teatros de rua. Exibem cenas de antigos 
ofícios, antigas brincadeiras e jogos de rua, de quan-
do as ruas de Água de Pau eram de terra batida, aon-
de os meninos podiam juntar um montinho de terra 
e brincar ao “pirolito”, jogar ao “peão”, “andar-ao-

-arco” e as meninas ao jogo das “cabeceiras” ou ao 
“salto-e-pula” e até num simples balouço.
Voltando ao presente, vemos que nos actuais cor-

tejos etnográficos, como nestes que a Casa do Povo 
em parceria com a Comissão das Festas de Nª Sª 
dos Anjos organizam, desde a sua primeira edição, 
há seis anos atrás, assiste-se a verdadeiras cenas de  
teatros de rua, de muita fidelidade artistica e históri-
ca, dependendo do tema anual que tem caracteriza-
do os cortejos. Este povo, é empenhado, respeita as 
tradições, é convicto nas suas acções e é facilmente 
estimulado desde que o assunto lhes toque nas suas 
raízes históricas, no seu passado saudoso e ou na sua 
sensibilidade solidária. Tudo isso, ou muito da sua 
força está no amor à sua terra e ao seu passado, que 
inclui os seus antepassados, os seus familiares, o seu 
presente e o futuro dos seus filhos. No meio de tudo 
há uma mensagem que eles querem fazer passar e que 
passa por duas palavras que práticamente se confi-
nam ao vocabulário próprio da terra, de Água de Pau. 
Podem dizer-lhes que eles são “BACEIRAS” mal 
amanhados, se quiserem, MAS o facto é que quando 
querem  e se decidem levar por diante uma iniciativa, 
seja de que carácter for, é sempre para “ DESBAN-
CAR ! ”. Os “Baceiras ou  baceirados” de Água de 
Pau: - são termos usados em vez do palavrão quando 
não se gosta de alguém ou do que ele fez que contra-
riou outra pessoa. Só os da terra usam estes termos 
com os seus conterrãneos ou mesmo com os que por 
ali passam, parem ou decidiram ir para lá viver. “Des-
bancar” – podia ser, como vem no dicionário,  vencer 
ou  levar vantagem, pois também faz sentido. Mas em 
Água de Pau, desbancar não é só isso, é tirar alguém 
e ocupar o lugar que ocupava sem dar possibilidade 
de ser igualado naquilo que faz. Costuma dizer-se que 
a Banda de Água de Pau desbanca! As Festas de Nª 
Sª dos Anjos desbancam! O Cortejo etnográfico das 
festas de Água de Pau desbanca!  A Caloura desbanca! 
O vinho de cheiro da Caloura desbancava! As blincias 
(melancias) de Água de Pau desbancam! Etc, etc...e, 
de resto, ninguém pode contrariar isso...pois claro! É 
tudo verdade! Pelo menos é assim que pensam as pes-
soas de Água de Pau.  Nos tempos que passam, (perio-
do da Troika) em que quase pouco ou nada as pessoas 
acreditam ou pensam com convicção...é muito bom a 
comunidade de Água de Pau pensar e, mais do que 
pensar...ter a certeza...que - DESBANCAM!

Roberto Medeiros

como a al qaida ensaiava
um atentado aqui ao lado
As autoridades espanholas divulgaram este sábado 

um vídeo que mostra, alegadamente, membros 
da Al Qaida a treinar em Cádiz, para um bombar-
deamento, usando um avião telecomandado. Não é 
claro, para já, onde o atentado que estava a ser plane-
ado seria executado, mas as autoridades espanholas 
sublinham que conseguiram interceptar os alegados 
terroristas a tempo. O vídeo, sem data, e com má qua-

lidade de imagem, mostra um avião telecomandado a 
levar voo ruidosamente. Uma vez no ar, o aparalho 
deixa cair um objeto, rapidamente recolhido por um 
homem.  Três pessoas - dois chechenos e um turco 
- já tinham sido detidas no âmbito da investigação 
ao possível atentado que estaria a ser planeado pela 
Al Qaida, contra alvos em Espanha ou noutro país 
europeu.

madonna acusada de 
violar lei russa que 
proíbe promoção da 
homossexualidade

O deputado da assem-
bleia legislativa de 

São Petersburgo, Vitali 
Milonov, acusa Madon-
na de violar uma lei local 
que proíbe a propaganda 
da homossexualidade e 
da pedofilia para públi-
cos menores de idade
A cantora realizou na 

quinta-feira um concerto 
na cidade de São Petersbur-
go, durante o qual proferiu 

frases de apoio à comunidade homossexual russa.
“Temos de punir Madonna ou os organizadores [do 

concerto]”, afirmou Milonov, em declarações à agên-
cia Interfax.
O deputado referiu que existem gravações de vídeo 

que comprovam que entre o público que assistiu ao 
concerto de Madonna estavam “crianças de 12 anos”, 
e como tal a lei devia ser aplicada.
Vitali Milonov foi o autor da polémica lei, que as 

minorias sexuais russas consideram discriminatória.
Durante a atuação em São Peterburgo, a cidade na-

tal do atual Presidente russo, Vladimir Putin, a canto-
ra fez uma inflamada defesa dos direitos dos homos-
sexuais russos, cujas associações estão proibidas de 
celebrar marchas de orgulho gay: “Queremos lutar 
pelo direito de sermos livres. Tenho viajado muito 
pelo mundo e vejo que as pessoas estão cada vez 
mais intolerantes, mas podemos mudar isso. Temos 
força para isso”, disse Madonna.
A cantora, que na terça-feira durante um concerto 

em Moscovo já tinha suscitado polémica ao pedir 
abertamente a libertação do grupo ‘punk’ feminino 
russo Pussy Riot, julgado por cantar contra Putin 
numa catedral ortodoxa, assegurou que o “amor” é a 
única coisa que pode mudar o mundo.
Durante o concerto de São Petersburgo foram dis-

tribuídas pulseiras cor-de-rosa, um símbolo do apoio 
às minorias. “As pulseiras fazem parte do espetáculo. 
Estejam preparados para levantar as mãos em sinal 
de apoio”, afirmou a cantora na sua página na Inter-
net horas antes do concerto.
Esta semana, várias organizações russas, algumas 

ligadas à religião ortodoxa, contestaram a realização 
dos concertos da estrela norte-americana e convoca-
ram algumas ações de protesto. 
Alguns ativistas homossexuais russos também 

apontaram o dedo à artista e criticaram a sua postura. 
“Não é suficiente dizer algumas palavras a favor dos 
homossexuais entre duas canções durante um concer-
to. Se uma pessoa se assume como defensora dos di-
reitos humanos, ela deve fazer algo mais sério”, afir-
mou, na quinta-feira, um líder local da organização 
Gay Russia Iouri Gavrikov.
O mesmo representante acusou Madonna de “hi-

pocrisia”, uma vez que a cantora optou por atuar na 
Rússia e em especial em São Petersburgo, cidade que 
adotou em fevereiro passado uma lei “homofóbica”.
Na Rússia, a homossexualidade foi considerada 

crime até 1993 e uma doença mental até 1999.
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CARnEiRO
Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o oti-
mismo. saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em 
sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que 
pode fazer hoje. números da sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Pensamento positivo:  Dou valor às coisas realmente importantes 
da minha vida.

tOuRO
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. 
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser ri-
dículo. saúde: Cuidado com o frio.  Dinheiro: Momento 
favorável. números da sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Pensamento positivo:  Escolho de acordo com a minha intuição.
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77 32

gÉMEOs
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando er-
rar. saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações andam 
por aí. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

números da sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40
Pensamento positivo:  Procuro ser sempre justo, bom e generoso.

CARAnguEJO
Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem 
naquilo que diz. saúde: Procure o oftalmologista, pois es-
sas dores de cabeça podem estar relacionadas com os 

seus olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
números da sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48
Pensamento positivo:  sei que tenho uma estrela que me guia e 
protege.

lEãO
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil a 
harmonia. saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito 
bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do 

que habitualmente. números da sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49
Pensamento positivo:  concluo os meus projetos.

ViRgEM 
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
AMOR: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
sAúDE: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
DinHEiRO: Oportunidade para executar aquele projeto 

com êxito. núMEROs DA sORtE: 2, 14, 22, 29, 37, 47
PEnsAMEntO POsitiVO:  Sou bem sucedido nos meus projetos, 
não desanimo enquanto não alcanço o que desejo!

bAlAnçA 
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa 
que tem ao seu lado. saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum 

cuidado. números da sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47
Pensamento positivo:  Tenho determinação e espírito de iniciativa.

EsCORPiãO
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.
Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com 
isso.
saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendên-

cia para se constipar. Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa 
altura para o fazer. números da sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Pensamento positivo: Encaro cada desafio como uma oportunida-
de.

sAgitáRiO
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático.
Amor: Festeje as datas importantes da sua relação. 
saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.

Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de decisão nesta 
área.
números da sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33
Pensamento positivo: O meu sentido prático ajuda-me a tomar as 
decisões mais acertadas.

CAPRiCóRniO
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: A harmonia reina na sua fa-
mília. saúde: Previna-se contra otites. Dinheiro: As suas 
finanças poderão sofrer uma quebra acentuada.

números da sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Pensamento positivo:  Empenho-me na conquista do sucesso, sem 
criar falsas ilusões.

AQuáRiO
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeira-
mente, ninguém o poderá adivinhar. saúde: Cuidado com o 
excesso de açúcar no seu sangue, pois poderá ter tendên-

cia para diabetes. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer 
uma pequena extravagância, mas não se exceda.
números da sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49
Pensamento positivo:  Sou um amigo verdadeiro e atraio o mesmo 
para mim.

PEixEs
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperida-
de, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu or-
gulho fira a pessoa que tem a seu lado. saúde: Faça uma 
caminhada por semana e verá como a sua circulação san-

guínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a 
precisar de um dinheiro extra.
números da sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42
Pensamento positivo:  Crio na minha vida as condições para que 
haja prosperidade, riqueza e abundância.
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será Verão ou inverno?

O título deste texto constitui a analogia men-
tal que me surgiu pelo final da tarde ontem, 

quando, finalmente, me determinei a consultar a 
grande comunicação social escrita – só a portu-
guesa –, após um excelente dia de trabalho e que 
se vai continuar, mais logo à noite, com leituras 
diversas, ao constatar que mais um português ha-
via sido detido, desta vez no Brasil, em pleno aero-
porto, com cerca de um quilo e pouco de cocaína 
no fundo de uma mala.
Foi, porém, uma analogia determinada pela leva re-

cente de enormes apreensões de drogas as mais di-
versas, sobretudo no Algarve e no litoral alentejano, 
mas que não corresponde ao êxito que se pode depre-
ender de tais acontecimentos. E foi por via destas su-
cessivas pontas de cheia de drogas que me ocorreu a 
ideia do Inverno, sobretudo quando as chuvadas eram 
grandes e continuadas, estando nós agora, afinal, em 
pleno Verão. A uma primeira vista, estas sucessivas 
pontas de cheia conhecidas – são as apreendidas, e, 
logo, conhecidas – podem levar os leitores mais in-
cautos a imaginar que fazer entrar droga em Portugal 
e dele a levar para o centro europeu será coisa difí-
cil, dado que as autoridades estão atentas e, portanto, 
vão-se sucedendo as apreensões. Nada é mais errado.
Em primeiro lugar, e depois dos mil e um cortes 

operados nas forças de segurança e ordem pública, 
bem como nas Forças Armadas, seria ingenuidade 
imaginar que no domínio do combate ao tráfico de 
estupefacientes não existiriam repercussões. A ser as-
sim, estar-se-ia perante uma autêntica singularidade, 
o que, como pode imaginar-se, tem uma baixíssima 
probabilidade.
Em segundo lugar, a localização do País, as limita-

ções técnicas conhecidas e as relações privilegiadas 
com partes diversas do Mundo, terão sempre de de-

terminar que o nosso País, como é apontado desde há 
décadas – pelas Nações Unidas e pela Secretaria de 
Estado dos Estados Unidos –, é a porta preferencial 
de entrada dos referidos produtos, oriundos do sub-
continente americano, no espaço europeu. 
Em terceiro lugar, estas sucessivas apreensões, a 

serem quase as únicas, mostrariam que os narcotra-
ficantes a trabalhar no seio desta teia mundial seriam 
extremamente limitados, uma vez que, em face dos 
desaires sucessivos que se vão vendo, continuariam 
a jogar no cavalo errado. Bom, é um acontecimento 
com probabilidade ainda menor que a do anterior.
Em quarto lugar, o aumento veloz do desemprego, 

da pobreza e da miséria em Portugal terá, natural-
mente, de atirar muitos milhares de portugueses para 
tarefas ligadas ao transporte deste tipo de produ-
tos. Assim como uma boa imensidão se vê lançada 
na emigração, uma outra se terá de encontrar pelos 
caminhos da prostituição, do acompanhamento, do 
assalto ou do transporte de estupefacientes. Entre ou-
tros caminhos de recurso. Seria estranho que assim 
não fosse.
E, em quinto lugar, e como consequência do penúl-

timo ponto, o que realmente entra, passa e sai de Por-
tugal, a caminho da Europa, é incomensuravelmente 
mais que o que se apreende e é, por isso, conhecido. 
De resto, em termos mundiais médios, o mais recen-
te relatório das Nações Unidas refere que o que se 
apreende é apenas bem menos de cinco por cento da 
totalidade.
Infelizmente, o ritmo que me impus neste mês de 

Agosto quase não me deixa sair de casa, com a dis-
tribuição do meu tempo de trabalho completamente 
alterada, o que me impede a medição, por simples 
observação direta, do que por estas ruas de Lisboa 
deve agora decorrer. Enfim, tenho pena de não poder 
observar tal realidade, como costumo facilmente fa-
zer. Uma pândega! A grande pândega que se instalou 
no seio da sociedade portuguesa!!

Texto de Hélio Bernardo Lopes

salvar Portugal à bruta

Um dos problemas da salvação oferecida por 
Passos Coelho é que a maior parte das pes-

soas não se apercebe de que está a ser salva. Não 
compreende que está desempregada para seu bem, 
que vive mal para prestigiar o País no estrangeiro, 
que ganha salários miseráveis para glória presen-
te e futura de Portugal. Ninguém mandou Passos 
Coelho tentar salvar um povo tão estúpido.
Se algum dia tiver de perder umas eleições em Portu-

gal para salvar o País, que se lixem as eleições, o que 
interessa é Portugal”, disse esta semana Pedro Passos 
Coelho. É uma declaração que rejeita o eleitoralismo 
ao mesmo tempo que é profundamente eleitoralista, 
e por isso só está ao alcance de um político muito 
hábil. Sou um grande admirador de declarações que 
contradizem aquilo que afirmam. “Eu não gosto de 
falar de mim”, diz alguém. E eu rejubilo, porque essa 
pessoa acaba de me fornecer uma informação sobre 
si mesma -logo ela que não aprecia fazê-lo. Com Pas-
sos Coelho sucede o mesmo: é eleitoralista quando 
repudia o eleitoralismo. Sacrifica-se duplamente por 

nós: perdendo eleições e incorrendo em abominável 
eleitoralismo.
Mas, mais do que fazer aquilo que repudia, aquela 

declaração é importante para compreender a soterio-
logia do passoscoelhismo, que difere bastante da da 
maior parte das religiões. Em princípio, uma religião 
só oferece a salvação ao crente que deseje ser salvo. 
No passoscoelhismo, porém, a salvação não depende 
da vontade do crente. Passos Coelho é nosso redentor 
quer nós queiramos quer não. Ele vai salvar-nos e é 
à bruta.
Repare-se que, para salvar o País, ele não se importa 

de perder umas eleições.
O eleitorado, que aparentemente prefere a perdição 

do País, ameaça castigar Passos Coelho com uma 
derrota eleitoral. Nas urnas, o povo português fará 
o raciocínio inverso ao do primeiro-ministro: que se 
lixe Portugal, o que interessa são as eleições. Mas 
Passos Coelho não se importa. Vai salvar-nos, mes-
mo contra a nossa vontade. Outra distinção importan-
te reside no facto de Cristo se ter sacrificado por nós.
Passos Coelho opta por infligir os sacrifícios àque-

les que pretende salvar. Uma coisa é ser Messias, ou-
tra é ser parvo.
Cristo percorreu a Via Dolorosa; Passos Coelho põe 

o povo a percorrê-la. E antes fez com que a via dei-
xasse o regime SCUT, para a cruz ficar mais pesada.
Um dos problemas da salvação oferecida por Pas-

sos Coelho é que a maior parte das pessoas não se 
apercebe de que está a ser salva. Não compreende 
que está desempregada para seu bem, que vive mal 
para impressionar favoravelmente os mercados, que 
ganha salários miseráveis para glória presente e futu-
ra de Portugal.
Ninguém mandou Passos Coelho tentar salvar 

um povo tão estúpido.

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Crónica da Boca do Inferno
Ricardo Araújo Pereira
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para obter a melhor combinação qualidade-preço. Aprecie as chamadas 
e textos à preço acessível nos pacotes abaixo. Descubram-os na loja.

É tempo de mudar.

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Textos e

chamadas
pacotes a partir de

20$
por mês1

adicione um outro telefone 
a partir de 0$
com entendimento Fido de 2 anos2

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

meaghan Benfeito é
uma Voz Portuguesa no canadá!
O jornal A Voz de Portugal, esteve presente no 

aeroporto Pierre Elliot Trudeau na passada 
tarde de segunda-feira, 13 de Agosto para acolher 
o “orgulho” da comunidade portuguesa em Mon-
treal, a Meaghan Benfeito. Ele é, não só um orgu-
lho para nós portugueses daqui mas para todo o 
mundo lusófono. Meaghan adora a terra natal dos 
avós e orgulha-se muito das suas raízes. Ganhou a 
medalha de Bronze em salto sincronizado em du-
pla com Roseline Filion, nos Jogos Olímpicos de 
2012 que se realizaram em Londres, Inglaterra.

A zona do aeroporto das chegadas de voos inter-
nacionais foi invadida por centenas de familiares, 
amigos e comunicação social que como nós fizeram 
questão de receber a comitiva da equipa Canadiana 
dos jogos olímpicos. Quando os atletas começaram a 
aparecer, ouviram-se gritos de euforia, palmas e até 
algumas lágrimas de alegria!
Sem duvida que a Meaghan Benfeito foi a atleta que 

tinha à sua espera mais familiares e amigos de todas 
as idades, incluindo sem duvida os seus maiores ad-
miradores e fãs os “Avós” Justina e Artur Benfeito. 
Meaghan e Rosaline amigas e “companheiras” de 
competições não se mostravam nada cansadas mes-
mo após as várias horas de voo entre Londres e Mon-
treal. Sempre sorridentes e felizes, davam entrevistas 
e prestavam-se para tirarem fotografias.

A sua meta será de continuar a treinar árduamente 
para os próximos Jogos Olímpicos que terão lugar 
no Rio de Janeiro, Brasil em 2016. O seu sonho será 
de levar a medalha de Bronze aos Açores e partilhar 
com aquele povo a grande alegria de a ter consegui-
do. Ficou na décima primeira posição a título indivi-
dual, na final da prova de saltos em plataforma de 10 
metros nos Olímpicos.
Meaghan Benfeito nasceu em Montreal. É filha de 

Artur Benfeito e Margarida Correia. Os avós mater-
nos Maria Furtado e João Correia, são naturais do 
Porto Formoso, e os avós paternos são Artur Benfeito 
e Justina Pacheco. PARABÉNS Meaghan, pela tua 
simpatia e modéstia e por teres alcançado a MEDA-
LHA DE BRONZE!
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Matthew Salsa, nasceu a 3 de Janeiro de 1994, 
e faleceu a 11 de Agosto de 2012, no campo 

de golfe do clube privado de Rosemère. Filho de 
Fátima e George Salsa, o bem conhecido empre-
sário da nossa comunidade da Garagem Azores et 
Fix Auto. 
Mal sabia eu que o golfista que ficou esmagado por 

uma árvore no campo de golfo no passado sábado à 
tarde, quando uma tempestade atingiu aquela zona do 

Quebeque. O jovem Matthew, foi apanhado de sur-
presa por uma forte chuva e vento que fez cair cente-
nas de árvores enquanto jogava. Vários testemunhos 
de colegas e responsáveis do clube de golfo aonde 
era membro, foram publicados nos órgãos de comu-
nicação social: “Os membros da Rosemère Golf Club 
estão de luto. Um jovem de 18 anos morreu, atingi-
do por uma árvore no terreno onde jogava. A cirene 
de alarme havia soado, cerca das 17 horas no sába-
do para anunciar que os jogadores deveriam deixar 
o campo devido ao mau tempo, esclareceu o CEO 

do clube, Marc Gélinas. Para o seu treinador e seus 
amigos, ele simplesmente não teve tempo para voltar 
ao pavilhão e foi surpreendido pela queda da árvore 
que o matou”. A bandeira de Rosemère Golf Club foi, 
assim, esteada a meio mastro depois do clube per-
der um dos seus melhores jogadores. Muito amado 
pela comunidade golfista de Rosemère, ele “morreu 
na sua paixão”, disse um amigo, Anthony Jacques. 
Matthew, membro da equipa júnior do clube, um dos 
cinco melhores jogadores daquela região, ele “só 
pensava em jogar golfo. Treinava muito, “disse o Sr. 
Jacques, coordenador do Clube Júnior. Os amigos, 
brincavam muito com ele ao dizer que o golfo não é 
uma modalidade desportiva, pela maneira como ele 
levava a sério. Nunca utilizava o carro de golfe para 
se deslocar sobre o terreno, era uma maneira saudá-
vel de andar. Estudante no colégio Vanier, estava a 
enveredar por uma carreira em psicologia, que ele 
levava tão a sério como o seu desporto favorito. Para 
o Matthew, “o golfo era uma psicologia”, certifica 
o professional Clube Russell Miller, que explicou o 
seu empenho por este desporto. Nos próximos dias, 
Matthew deveria participar numa competição em 
Terrebonne, com outros jogadores do grupo júnior. 
“Nós vamos participar em solidariedade com Ma-
teus,” concluiu Russell Miller! Para todos os nossos 
leitores que desejarem prestar a última homenagem 
ao Matthew, o seu corpo estará exposto na próxima 
quinta-feira, 16 de Agosto das 14h00 às 17h00 e das 
19h00 às 22h00 horas no Salão Funeral ALFRED 
DALLAIRE | MEMORIA 2159 Boul. St-Martin E. 
O funeral será na sexta-feira pelas 11h00 na igreja 
Nossa Senhora de Fátima de Laval.

receita da semana

Bolo trópico (angolano)

ingREDiEntEs:
8 ovos (usei caseiros para dar ao bolo uma cor deliciosamente ama-
rela); 250 gr de açúcar; 150 gr de farinha com fermento; Licor q.b.; 
Para o merengue:
8 claras; 200 gr de açúcar; 100 gr de açúcar em pó
PREPARAçãO:
Untar uma forma com manteiga. Numa tigela, colocar as gemas 
e o açúcar. Bate-se durante alguns minutos até obter uma massa 
esbranquiçada. Adicionar a farinha, previamente peneirada, envol-
vendo com cuidado. Volta-se a bater durante mais algum tempo. 
Aromatizar com licor - pode ser de amêndoa, vinho do Porto ou 
outro. Entretanto, bater as claras em castelo. Envolver com cuidado 
no preparado anterior. Deita-se a massa na forma previamente un-
tada e leva-se ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de 30 a 
35 minutos. Depois de cozido retirar do forno e desenformar. Retirar 
a tampa do bolo, encher com merengue e, com um saco de pas-
teleiro, decorar. Por fim, leva-se ao forno a corar. Prepararação do 
merengue: Numa tigela ou batedeira bate-se as claras em castelo. 
Pouco a pouco, vai-se adicionando o açucar, continuando a bater, 
até obter um creme consistente. Com cuidado vai-se adicionando 
o açúcar em pó.
ObsERVAçõEs:
Este bolo era um exclusivo do Hotel Trópico, em Angola. É muito 
saboroso e uma óptima sugestão para o Natal.

a comunidade portuguesa está 
de luto com a morte do jovem 
luso canadiano matthew salsa!
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL 
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
09:45  CENÁRIO NATURAL
10:15  VERãO TOTAL 
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ALTA PRESSãO
16:30  SABORES DAS ILHAS
17:00  COM CIêNCIA   
17:30  DECISãO FINAL  
18:15  OBRA DE ARTE
 CONSTRUçãO DO CCB,
 LISBOA
18:45  LER +, LER MELHOR(R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  HOSPITAL DE SANTA 
MARIA SOCIEDADE PORTUGUESA
23:00  VIVA A MÚSICA 
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  DECISãO FINAL  
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  VER DE PERTO(R/)    

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
04:00  MISSA DA ASSUNçãO
 DA VIRGEM MARIA  
05:00  VERãO TOTAL CASCAIS   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:11  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
 TIC TAC TALES
 MAGIA MAGIA
09:44  HÁ VOLTA  
11:00  CICLISMO: 74.ª VOLTA 
 A PORTUGAL EM BICICLETA  
 PRóLOGO
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:12  O PREçO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
15:53  FUTEBOL: 
 SELEçãO NACIONAL (AA) 
 PORTUGAL x PANAMÁ   
18:08  DECISãO FINAL(R/)   
 ESPECIAL LER
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:10  TELEJORNAL
22:20  INESQUECíVEL COM: 
 PEDRO BARROSO, 
 VIVIANE E ROGÉRIO CAçãO
23:47  DESTINO: PORTUGAL(R/) óBIDOS
00:12  24 HORAS(R/) 
00:43  DECISãO FINAL(R/)   
ESPECIAL LER
01:36  A HORA DE BACO

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL TERMAS
 DE MONFORTINHO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  HÁ VOLTA  
11:00  CICLISMO: 74.ª VOLTA 
 A PORTUGAL EM BICICLETA  
 1ª ETAPA
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  PROGRAMA A DESIGNAR
16:30  HÁ CONVERSA
17:30  DECISãO FINAL(R/)   
18:30  PROGRAMA A DESIGNAR
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  MARIZA NO 
 PALCO DO MUNDO
23:00  PROGRAMA A DESIGNAR
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  DECISãO FINAL(R/)   
01:30  CENÁRIO NATURAL 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL 
 OLIVEIRA DO BAIRRO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
JARDIM DA CELESTE  
09:45  HÁ VOLTA  
11:00  CICLISMO: 74.ª VOLTA
 A PORTUGAL EM BICICLETA  
 2ª ETAPA
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  VOO DIRETO(R/)    
16:45  PEDRAS QUE FALAM
17:15  PROGRAMA A DESIGNAR
18:30  PORTUGAL NEGóCIOS
 COM: PEDRO REIS
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PERCURSOS
23:00  GENTE FELIZ
 COM LÁGRIMAS  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:30  PORTUGAL NEGóCIOS(R/)   
 COM: PEDRO REIS

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  BIG KAHUNA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
 FIM DE SEMANA   
04:00  ZIG ZAG   
05:00  A VERDE E A CORES
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:00  VERãO TOTAL
 VILA NOVA DE CERVEIRA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  HÁ VOLTA  
11:00  CICLISMO: 74.ª VOLTA
 A PORTUGAL EM BICICLETA  
 3ª ETAPA
13:00  CRIATIVAR CARINA
13:30  BIG KAHUNA
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  TEMPOS MODERNOS RTPI    
16:30  ATLâNTIDA (MADEIRA)
 PORTO MONIZ
18:00  SAL NA LíNGUA - LISBOA
18:30  DESTINO: PORTUGAL
 ÁLCACER DO SAL   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL
21:45  CINEMA PORTUGUêS
23:15  PEDRAS QUE FALAM
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  PRíNCIPES DO NADA   
01:00  MEMóRIAS DO PORTUGAL

02:00  PEDRAS QUE FALAM
02:30  Só ENERGIA
COM: ENCENADOR RICARDO REIS
03:00  BOM DIA PORTUGAL 
04:00  ZIG ZAG   
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  VERãO TOTAL
 VIANA DO CASTELO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  HÁ VOLTA  
11:00  CICLISMO: 74.ª VOLTA 
 A PORTUGAL EM BICICLETA  
 4ª ETAPA
13:00  MARÉ DE AGOSTO 25 ANOS
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
 A CONFISSãO
16:30  VER DE PERTO   
17:00  TRIO D´ATAQUE  
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA  
21:15  TELEJORNAL - AçORES  
21:45  GALA DO CANTE ALENTEJANO  
23:15  VOO DIRETOA VIDA A 900 à HORA
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
01:15  xII FESTIVAL 
 ANGRAJAZZ - 2010 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL 
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
09:45  FEITOS EM PORTUGAL  
10:30  VERãO TOTAL
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS(R/)   
17:00  BEST OF PORTUGAL
17:30  DECISãO FINAL  
18:15  INGREDIENTE SECRETO  
18:45  LER +, LER MELHOR(R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  CINEMA PORTUGUêS
23:30  ESCAPE .TV- SIC
 SINTRA
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL(R/)   
GLINTT / CEI / BODyCONCEPT
01:00  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:15  TERRA DO ESPíRITO 

QuARtA-fEiRA QuintA-fEiRA sExtA-fEiRA sábADO DOMingO sEgunDA-fEiRA tERçA-fEiRA

Programação semanal da rtPi

um Pouco soBre o Vinhomas o grau alcoólico subiu
vertiginosamente!
Recordo que até há bem pouco tempo, a regra 

eram vinhos nos 12-12,5%, não vinhos onde o 
grau alcoólico subiu vertiginosamente, de um dia 
para o outro, para valores acima dos 14%, diria 
15%, bem ao estilo cocktail. Se o mérito de um 
vinho é afirmar uma identidade cultural, materia-
lizando um Terroir, porque razão o grau alcoólico 
tem subido vertiginosamente nos últimos anos? Se 
é verdade que a qualidade global se elevou, tam-
bém é verdade que essa melhoria é dissociável do 
aumento excessivo do grau alcoólico.
Depois de provar imensos vinhos e de ler inúme-

ros testemunhos profissionais, cheguei à conclusão 
que, na sua maioria, os vinhos modernos espelham 
o carácter do criador e uma procura de mercado uni-
forme em detrimento de uma identidade cultural. O 
problema central reside numa constatação intuitiva. 
Tal como um vinho diluído não tem matéria para ex-
pressar um Terroir, os vinhos demasiados ricos, ou 
demasiado alcoólicos, irão mascarar a complexida-
de e a subtileza mineral do mesmo Terroir. Vivemos 
porventura num mundo de Brutus: a elegância não 
passa.
Além de nascerem alcoolizados, estes vinhos apre-

sentam-se, em geral, super maquilhados, vanglorian-
do outro defeito grave: os seus aromas e sabores não 
se alteram em garrafa. Perdem apenas energia. Ca-
recem ainda do principal conservante natural do vi-
nho, a acidez. Abrir um vinho com as características 
referidas passados alguns anos de vida é deparar-se 
com uma juventude disforme. É termos a sensação de 
beber exactamente o mesmo vinho que conhecemos 
na juventude mas com aromas e sabores cansados. 
Não evoluiu, não se reinventou, não ganhou comple-
xidade com o passar do tempo. No fundo, deixou de 
ter vida. Quando um vinho se olha para o “espelho” 
aos 20 anos e vê a mesma cara de há 15 anos atrás, 
há algo que não está bem. É porque precisa de cair na 
realidade. Lembram o plástico, não são bio degradá-
veis! Querem um exemplo mais flagrante de atentado 
contra a vida do vinho?
Este aspecto verdadeiramente inquietante da evolu-

ção dos vinhos modernos, o aumento do grau alco-
ólico, é explicado não só por questões económicas 
impostas pelo mercado concorrencial, mas também 
por modas enológicas. As uvas são colhidas num es-
tado de maturação superior, teoricamente no ponto 
ideal de maturação fenólica, em parte porque uma 
nova corrente de pensamento fez escola na enologia, 
em parte porque o aquecimento do planeta é uma re-
alidade incontornável. As vinhas são também culti-
vadas de diferente forma, associadas a superfícies fo-

liares superiores, favorecendo a produção de açúcar 
na uva. As leveduras que transformam o álcool são 
cada vez mais irredutíveis, aguentando fermentações 
para além de graus alcoólicos imagináveis há dez 
anos atrás. Mas o que poucos dizem é que tudo isto 
alimenta uma dependência abusiva do ácido tartári-
co, elemento usado com frequência nos mostos para 
compensar a intencional falta do mesmo ácido no seu 
estado natural. É utilizado como solução, não como 
prevenção. Esta alteração artificial alimenta uma aci-
dez em boca que estimula as papilas gustativas mas 
que não evita o peso de um corpo sobre dimensio-
nado. Salivamos, salivamos vezes sem conta. Deixa-
mos de percepcionar a definição aromática na prova 
de boca dada pelo retronasal. O vinho perde a sua 
alma, perde os traços aromáticos da sua identidade, 
do seu Terroir. Formata-se um elemento fundamental 
na vida de um vinho, o seu principal conservante, a 
acidez! É a indústria plástica no seu estado puro.
Para ajudar à festa, a maioria dos críticos de vinho 

aprecia estes estilos alcoolizados que apresentam um 
volume e uma doçura imediatos na boca, exibindo 
texturas redondas e suaves, acentuadas por sabores 
compotados. O vinho ideal para uma análise de um 
minuto. Quem não gosta de um ataque doce no iní-
cio de boca? Não estranha que a crítica se comporte 
desta forma quando vários críticos se congratulam 
de provar 100 a 200 vinhos por dia! O consumidor 
acomoda-se porque também ele, o que procura, numa 
existência vivida à velocidade da luz, são sensações 
fortes e alguém que lhes diga o que fazer... 
Mas o esquecimento afasta-nos da memória colec-

tiva. Esquecemos com frequência que estes gestos 
impensados apagam um estado de espírito, apagam a 
cultura, afastando-nos das pessoas que nos rodeiam. 
Não é de estranhar que a solidão se instale perigo-
samente na sociedade moderna...e que a indústria 
química usufrua com o crescente consumo de anti 
depressivos...
Será possível voltar atrás? Sim, haja vontade huma-

na. Felizmente alguns produtores já lutam contra esse 
excesso, interpretando a natureza de forma equilibra-
da, trabalhando a vinha nesse sentido. Em três anos, 
alguns produtores conseguiram baixar o grau médio 
abaixo dos 14º. Em paralelo, um número cada vez 
maior de consumidores avisados, que bebem vinho 
com regularidade, parecem iniciar uma procura por 
vinhos mais digestos, com arestas, que exigem tam-
bém mais tempo de contemplação para brotarem o 
seu potencial vivo. É um retorno à origem e ao equi-
líbrio histórico.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.jassure.ca
seguros online

aliança, 80 anos
de história

Foi em 1927 
que 11 asso-
ciados lidera-
dos por Do-
mingos Silva 
e ângelo Ne-

ves decidiram fundar, em Sangalhos (Anadia), 
a Aliança, que conta já com mais de 80 anos de 
vida. Esta iniciou a sua actividade exportando de 
imediato para o Brasil, África e Europa e hoje, 
mais de 50% da sua produção destina-se à expor-
tação, sobretudo de vinhos, espumantes e aguar-
dentes, imagem de marca da Aliança em Portu-
gal e nos cerca de 60 países para onde exporta. 
Em 2007, o Comendador José Berardo adquiriu 
o capital maioritário da Aliança, passando esta a 
pertencer ao Grupo Bacalhôa, tendo sido a desig-
nação social das Caves Aliança S.A alterada para 
Aliança Vinhos de Portugal S.A., momento em 
que se procedeu igualmente a uma mudança da 
imagem institucional. Os vinhos da Aliança, como 
o Quinta dos Quatro Ventos, Quinta da Garrida, 
Quinta da Terrugem e Quinta das Baceladas, re-
ceberam já vários prémios nacionais e internacio-
nais, tendo sido a empresa considerada em 2005, 
pela prestigiada revista norte-americana, Wine 
Spectator, uma das 20 melhores empresas do 
sector a nível mundial. A única da Península Ibé-
rica incluída nesta classificação. Recentemente 
foram realizados fortes investimentos tendo sido 
recuperadas as instalações em Sangalhos e inau-
gurado o Aliança Underground Museum. Um es-
paço expositivo, que se desenvolve ao longo das 
tradicionais caves da Aliança Vinhos de Portugal 
e que versa áreas como a arqueologia, etnografia, 
mineralogia, paleontologia, azulejaria e cerâmica, 
abrangendo uma impressionante extensão tem-
poral com milhões de anos. Estes acervos resul-
tam do cuidado constante do coleccionador José 
Berardo, em imunizar peças e obras de arte, de 
múltiplas origens e espécies, com significado por 
vezes histórico, por vezes sentimental.



a Voz de Portugal  |  15 de agosto de 2012  |  P. 8

Festa de nossa senhora do monte 
um acontecimento sempre muito esperado

A comunidade Madeirense prendeu as atenções 
gerais em Santa Cruz no fim-de-semana tran-

sacto por via da realização da popular solenidade de 
Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Au-
tónoma da Madeira. Para esta 28ª edição festiva, o 
convidado especial religioso para viver mais inten-
samente estas festividades, foi o padre Carlos Dias 

responsável da missão de 
Nossa senhora de Fátima 
em Laval.
A festa teve início sexta-

-feira. É um evento que 
todos os anos promete ser 
magnífico mesmo apesar 
do mau tempo que este 
ano teimou estar presen-
te durante todo o fim-de-
-semana.
Nem a chuva conseguiu 

impedir o sucesso desta 

grandiosa ocasião anual de festejar a padroeira da co-
munidade Madeirense 
Sexta-feira iniciou-se a festa com a Fátima Miguel 

e o Alex Câmara que fizeram bailar todos. Sábado, 
o Grupo Folclórico Madeirense de Toronto que vem 
paticipando nesta eventualidade há muitos anos, fez 
um grandioso espectáculo. O muito apaixonante e 
exuberante artista vindo de Toronto, Mario Marinho 

fez mexer todos com as suas 
bonitas canções. Finalmente, 
o artista Enio Rebolo vindo de 
Boston fez uma grande exibi-
ção. Não o conhecia, mas hoje 
posso dizer que foi mesmo um 
deslumbre para todos os pre-
sentes que gostam da música 
portuguesa no seu melhor. Pa-
rabéns pelo excelente elenco 
musical escolhido para este 
ano. É de salientar o excelente 
trabalho que o DJ Danny Faria 
ofereceu. 
Graças a Deus que o mau tempo permitiu que se re-

alisasse a tempo e horas a vistosa procissão em honra 
de Maria, acompanhada pela Filarmónica do Divino 
Espírito Santo de Laval e a Filarmónica de Portugal 
de Montreal. O trajecto comprendeu as ruas Rachel, 

Clark, Marie Anne, Saint-
-Urbain, Duluth, Clark e 
Rachel. 
Durante toda a tarde e 

serão desse sábado, mi-
lhares de pessoas con-
centraram-se no recinto 
festivo, ora em linha de 
espera para adquirirem 
o famoso bolo do caco a 
ser degustado com as es-
petadas, ora entretidas na 
tenda do bazar, do jogo 
do rabaneto (ratinho) e de 

outras tasquinhas de comes e bebes, etc. 
É incrível como esta Nossa Senhora faz sempre 

atrair uma tal diversidade cultural! 
Parabéns à comissão organizadora desta festa e 

a todos os voluntários que se dedicam sempre de 
corpo e alma para que eventos como este, não se 
percam no tempo.
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a herança da “falta de civismo”

Nas últimas semanas, estive a re-
flectir sobre as imagens da co-

munidade e da sua conservação. Só 
pude constatar, que a falta de civis-
mo é o problema importante na nos-
sa sociedade em geral.
Como explicar, que os azulejos do 

monumento no parque dos Açores es-
tão todos em mau estado, depois de 
apenas dois anos da inauguração. Dei 
também uma volta no parque de Por-
tugal, e constatei que a situação não é 
melhor. 
Há subretudo uma grande carência de 

consciência na comunidade portuguesa 
e seus vizinhos.
É o dever da comunidade portuguesa 

e do pessoal do bairro, lutar contra  esse 
vandalismo. As multas da Junta não 
chegam e não permitem lutar de fronte 
a esse mal. É o povo que ao assistir a 
actos de vandalismo nas diferentes es-

truturas deve intervenir pessoalmente 
ou melhor ainda comunicar com as au-
toridades. É talvez a única maneira de 
castigar e educar esses indivíduos que 
mantêm a “falta de civismo”.
Nem a Câmara Municipal nem a Junta 

da Freguesia podem colocar um agen-
te de polícia em todos os cantos para 
acabar com o vandalismo, pois finan-
ceiramente seria impossível. Quando a 
Junta decide investir o escaso dinheiro 
disponível num projecto florestal, ig-
norando os aranjos a serem efectuados 

no nosso parque de Portugal e Açores, 
os cidadãos têm direito de interrogar a 
gestão dos fundos públicos. 

Miguel Félix

É com grande orgulho e satisfa-
ção que a IPP e a senhora Ma-

ria Furtado anunciam a conclusão 
de um acordo de venda pelo qual o 
grupo IPP Publicidade ficou a ser 
o novo proprietário da publicação 
“Portugal em Montreal”, igualmen-
te conhecido por “Livro do Galo”.
A IPP e a sua presidente decidiram 

que chegou o momento de transferir a 
propriedade de “Portugal em Montreal 
e Livro do Galo” a uma nova geração 
de portugueses que está pronta a conti-
nuar a sua obra e trabalho dos últimos 
40 anos. O Grupo constituído por Ale-
xandre e Marco-Filipe Dias Linhares 
afirmam que “a publicação Portugal 
em Montreal – Livro do Galo” mar-
cou no tempo e no espaço a vida dos 
portugueses residentes no Quebeque. 
Assim, saudamos com respeito e ad-
miração o trabalho da senhora Maria 
Furtado e propômo-nos a continuar o 
seu excelente trabalho com a publica-
ção do Livro do Galo, o guia comercial 
e profissional por excelência de toda 
a comunidade de negócios ao serviço 
dos Portugueses”.
Aproveitamos a ocasião para vos in-

formar que já demos início à prepara-
ção da 41ª edição do “Livro do Galo” 
para o ano 2013.

Para anunciar no «Livro do Galo» li-
gue já para o telefone (514) 845-9635, 
ou ainda poderá contactar-nos por cor-
reio electrónico info@galo.ca, ou atra-
vés do fax (514) 284-5394.
Portugal em Montreal – Livro do 

Galo, o guia de quem procura qua-
lidade.

Apesar das apregoações do “bem-es-
tar e familiar” para bem de todos, cons-
tatamos que isso não é verdade 
Quais são os pais que querem viver e 

passear numa rua com grafitos em to-
dos os lados? O futuro passa pela re-
educação e prevenção colectiva contra 
esses actos, assim como pela Junta que 
deve investir na renovação e manuten-
ção.
Há quatro meses que nos prome-

teram a limpeza dos bancos portu-

livro do galo
tem novo proprietário

gueses na St-Laurent. Qual não foi 
o meu espanto ao passar por lá este 
fim-de-semana e vê-los finalmente 
LIMPOS!...
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Batman: o cavaleiro
das trevas ressurge
É fato que Christopher Nolan salvou a franquia 

Batman da mediocridade na qual os filmes do 
herói estavam mergulhados depois dos sofríveis Bat-
man Eternamente e Batman & Robin. Tanto que os 
filmes sob o comando do diretor ganharam fama e a 
expectativa pelo terceiro capítulo da saga, iniciada 
com Batman Begins, era grande.

Nolan parece ter levado a sério os comentários de que 
estaria finalizando um épico, pois somente isso pode 
explicar as exageradas 2h45 de projeção de Batman: O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge.
O problema é que a história não é tão grandiosa e 

monumental assim, apenas um filme de super-heróis. 
Estendê-la mais do que o necessário mostrou-se um 
erro, por mais que o final empolgante ajude a dirimir tal 
sensação. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é grandio-
so, trata a iminência de uma catástrofe apocalíptica de 
modo interessante e há alguns bons momentos nele. No 
entanto, fica muito aquém do longa anterior e é nítido 
que o filme se ressente por não ter um vilão da intensi-
dade do Coringa de Heath Ledger.
Bane ao longo do filme mostra-se um vilão decepcio-

nante, apenas um brutamontes, que parece promissor de 
início, mas revela-se apenas um leão de chácara com 
voz de Darth Vader. Para piorar a situação, a máscara de 
Hannibal Lecter que usa impede Tom Hardy de impri-
mir alguma personalidade ao personagem. Dá saudade 

do conflito cerebral entre Batman e Coringa, este sim 
um vilão genuinamente mal. Todos os elementos bási-
cos de um filme de super-heróis estão na tela: Batman 
retorna do exílio, tem uma vitória inicial, seguido por 
uma esmagadora derrota e da perda de seus poderes e, 
em seguida, tem de renascer das cinzas e fazer alianças 
inesperadas para salvar Gotham. Ainda assim não se 

trata de um filme divertido ou emocionante. O Cava-
leiro das Trevas Ressurge é um drama sério demais que 
faz uso de uma trilha sonora incidental retumbante para 
forçar o espectador a entrar nos sentimentos suposta-
mente expressos nas imagens, mas que na verdade não 
estão lá na maioria das vezes. Não de pode negar que 
Nolan fez um filme ambicioso, que trafega nos limites 
do tolerável para um filme de super-herói. A análise do 
personagem e da sociedade que o produziu, proposta 
pelo diretor, faz qualquer produção do universo Mar-
vel parecer boba e infantil. Mas ser pueril pode ser um 
problema tanto quanto se levar a sério demais. Faltou a 
O Cavaleiro das Trevas Ressurge a perfeição do filme 
anterior, melhor clareza dos fatos e um vilão à altura do 
herói. Mesmo diante desses problemas evidentes, No-
lan conclui com dignidade uma aventura cinematográ-
fica que, em suas mãos, ganhou inventividade, às vezes 
foi desconcertante e provocativa, outras fascinante, mas 
sempre criativa e de acordo com o universo obscuro do 
Homem-Morcego.

16 de agosto
- maria da castanheira jones medalha 
  de Bronze em shawinigan
- seleção regional da concordia medalha douro 
  no jogos de Verão
em shawinigan
- esPirito santo na casa dos açores

18 de agosto
- meaghan BenFeito chega a montreal 
  com medalha de Bronze
- esPirito santo em laVal
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anedotas
Filho para o pai... - Não quero ir à escola hoje pai e tenho três razões: 
1.- Os meninos não brincam comigo. 2.- Estou cansado da escolinha. 
3.- As professoras me gozam. Pai para o filho: - Três razões porque 
deves ir: 1.- Já faltaste cinco dias este ano. 2.- Tens 43 anos de idade. 
3.- És o director da escolinha. 

CHEfE / EMPREgADO
Um dia o chefe chamou o seu empregado e disse-lhe: - Aposto que 
você gostaria de me ver morto, só para ter o prazer de cuspir na minha 
sepultura!
- Não... de modo algum, detesto filas...

Horizontais: 1. Doença nas vias respiratórias do cão. Sem mistura. 2. 
Grande cadeia de montanhas ligadas entre si. Apanhei. 3. Acreditar. Fa-
zer ruído (o esvoaçar de algumas aves e insectos). 4. Elemento químico 
metalóide, sólido, com o símbolo I. Exprime a ideia de dois, duas vezes 
(pref.). 5. Despido. Especialista em Zoologia. 6. Espaço de 12 meses. 
Nome da letra F. Além disso. 7. Princípio (fig.). Alternativa (conj.). 8. Ca-
minhar. Tecido forte de linho grosso. 9. Criança do sexo masculino. Um 
indivíduo qualquer (pop.). 10. Com asas. Destituir. 11. Engenho para tirar 
água dos poços, cisternas, etc.. Detença.
VERtiCAis: 1. Embarcação ligeira de dois mastros, com vergas na proa 
e sem mastaréu de joanete. Magnete natural. 2. Ente. Junta. Gavinha. 3. 
Rebanho de gado miúdo. Agoirar. 4. Planta gramínea. Rédea. 5. Sódio 
(s.q.). Padecer. Noroeste (abrev.). 6. Amigo dos animais. 7. A tua pessoa. 
Grande quadrúpede carnívoro da família dos félidas. Preposição. 8. Gé-
nero de aves columbinas. Dia anterior ao de hoje. 9. Cicatriz abdominal, 
resultante do corte do cordão umbilical. Planta herbácea da família das 
umbelíferas. 10. Monarca. Discurso. Designa várias relações tais como 
causa, modo, tempo, meio (prep.). 11. Vertigem. Madrugada.

HORIZONTAIS: 1. Esgana, Puro. 2. Serra, Tomei. 3. Crer, Zumbir. 4. Iodo, Bi. 5. Nu, Zo-
ólogo. 6. Ano, Efe, Ora. 7. Embrião, Ou. 8. Ir, Lona. 9. Menino, Tipo. 10. Alado, Depor. 11. 
Nora, Demora. VERTICAIS: 1. Escuna, íman. 2. Ser, Une, Elo. 3. Grei, Ominar. 4. Arroz, 
Brida. 5. Na, Doer, NO. 6. Zoófilo. 7. Tu, Leão, De. 8. Pombo, Ontem. 9. Umbigo, Aipo. 10. 
Rei, Oro, Por, 11. Oira, Aurora.
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josé Pereira pode
finalmente ficar no canadá!...
Enfrentava a deportação após 32 anos no Cana-

dá, mas a Imigração Canadá, contactou este 
residente da região Montérégie de origem Portu-
guesa para lhe anunciar que finalmente pode per-
manecer no país. 
As malas estavam feitas, a casa em Saint-Roch-

-en-Richelieu posta à venda e a partida para Portu-
gal estava agendada para o dia 21 de Agosto. O Sr. 
Pereira e sua esposa estavam prontos. “Vendi tudo, 
tenho apenas duas cadeiras na minha casa, disse ele 
na Radio-Canada. Aluguei uma casa em Portugal e 
aluguei um contentor para a mobília. Não temos mais 
nada. “Casado com uma quebequense e pai de quatro 
filhos, o Sr. Pereira é, portanto, será forçado a passar 
umas férias em Portugal, talvez por três meses antes 
de voltar e retomar seus esforços para obter a cidada-
nia canadense.

“A imigração Canadá acabou de me ligar para dizer: 
Vamos restaurar-lhe o seu Cartão de Residente Per-
manente, porque vimos que tinha havido um erro” 
disse o Senhor Pereira na entrevista. O Serviço de 
Imigração também pediu desculpas à família Pereira.
O futuro do empresário no Quebeque foi prejudi-

cado por um imbróglio administrativo que remonta 
a 2009. A cobertura mediática deste caso, possi-
velmente ajudou no resultado feliz desta aventura. 
“Quero agradecer ao jornalista Normand Grondin, e 
a comunicação social em geral, foram realmente pes-
soas impecáveis”, disse o sr. Pereira. O senhor Gron-
din foi o primeiro a falar sobre os seus problemas 
com a imigração canadense. No dia 7 de Agosto, a  
Imigração Canadá afirmou num e-mail para a CBC 
que o Sr. Pereira abusou das leis do país em matéria 
de imigração.

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

AStRÓlOGO – cuRAndEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

falo
Português

Pai, hoje fui expulso da escola. - O quê??? O que é que fizeste? - Meti 
dinamite debaixo da cadeira da professora. - Maldito! Vais já à escola 
pedir desculpas à tua professora! - Qual escola?!?

Explique lá como conseguiu arrombar o cofre - diz o juiz ao réu. Não 
vale a pena, sr. dr. Juiz. O senhor nunca seria capaz de fazer o mesmo 
- responder o réu.
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HigH sCHOOl Of MOntREAl ADult CEntRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de bullion, Montreal, QC, H2x 3A2

tel. 514-788-5937
inglês básiCO

infORMAçõEs PARA insCRiçõEs
inglês básico - manhã

Datas: 13, 14, 15, 16 de Agosto 2012
            20, 21, 22, 23 de Agosto 2012
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas: 13, 14, 15, 16 de Agosto 2012
            20, 21, 22, 23 de Agosto 2012
 Hora:  17h00 às 19h00um dos 

uM DOs sEguintEs DOCuMEntOs (ORiginAl úniCAMEntE) É ExigiDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HORáRiOs DAs AulAs DE
inglês DE bAsE DE MAnHã E DE tARDE

Manhã: Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uMA DAs sEguintEs PROVAs DE REsiDênCiA
nO (ORiginAl úniCAMEntE) É ExigiDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

• Administration (90 heures)

• Gestion de la sécurité sur les chantiers de
construction (40 heures)

• Gestion de projets et de chantiers (135 heures)

• Exécution de travaux de construction (65 heures)

COURS EXCLUSIVEMENT EN FRANÇAIS

F O R M A Ç Ã O  D O  O U T O N O  2 0 1 2

Isenção dos exames da RBQ
Une attestation officielle de réussite de ces profils vous permettra d’être exempté des examens de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

EMPREITEIRO 
DE CONSTRUÇÃO 

Torna-se 
empreiteiro
através do 
programa de 
formação da
APCHQ

Pour plus 
d’informations, 
visitez notre site 

www.apchqmontreal.ca

Suivez un programme de formation POUR OBTENIR VOTRE LICENCE D’ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION!
Reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ce programme de formation spécialisée est offert 
sous forme de session de jours ou de session de soirs/fins de semaines. Voilà un programme de formation 
pratique au cours duquel vous étudierez à partir de situations vécues.

CES COURS SONT OFFERTS AUX 3 BUREAUX 
DE L’APCHQ – MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

5800, boul. L.-H.-Lafontaine, ANJOU
1090, boul. Curé-Labelle, BLAINVILLE 
215, boul. Jean-Leman, CANDIAC  

514.354.8722, poste 240
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Igreja Baptista Portuguesa  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

14 de Agosto de 2012
1 Euro = CAD 1.232450

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de pis-
cine” e etc. 

Johanne: 450-628-5472
Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

infO@PlExOn.CA

$11.00*

514-284-1813
*tAxAs nãO inCluíDAs. tODOs Os AnúnCiOs 

DEVEM sER PAgOs COM AntECEDênCiA.

SERVIÇO

tÉCniCA EM EstÉtiCA
AO DOMiCíliO

Extensão e tintura das pesta-
nas. Depilação do corpo e do 
rosto. Aplicação de unhas pos-
tiças/artificiais. Desloca-se ao 
domícilio se necessário.

R. Rodrigues
514-518-6286

EMPREGOS

senhor samika
Vidente Medium

Ajuda a resolver todos os seus problemas: 
Amor, casamento, problemas familiais, exa-
mes, negócios, sorte no jogo, sucesso no co-
mércio, impotência sexual, feitiços, etc.
Resultados Rápidos, dentro de 48 horas tem 
sucesso, onde os outros fracassam. Pagamen-
to depois do resultado

tel.: 438-995-4811

Procura-se cozinheiro/sub-
-chefe com mínimo de 7 a 8 
anos de experiência em gas-
tronomia italiana, bom salário 
a tempo inteiro na zona sul.

José ou tony
450-444-3416

Procura-se ajudante de cozinha 
para fim de semana com alguma 
experiência para restaurante por-
tuguês.

514-240-3912

Precisa-se de pessoal para ajunta-
mento e instalação de rampas em 
alumínio ou metal, com ou sem 
experiência. 
Apresentar-se no 8975 Pascal 

gagnon em st-leonard, ou 
contactar pelo telefone 
514-327-2200 ou e-mail: 

info@mondialaluminium.com

Procura-se costureira com ex-
periência. 30 horas por semana, 
exige-se referências. 

Contactar Marie-Josée
514-524-0846

AluGA-SE
Aluga-se 5 1/2, rés-de-chão situa-
do em Longueuil perto do hospital.

514-243-8313

Precisa-se de costureira com ex-
periência. Bom salário e trabalho 
durante todo o ano.

stella: 514-277-4761

Precisamos de operárias 
com experiência  em má-
quinas de costura Plain, 
overlock, coverstitch (2 
agulhas).
Mary: 514-845-6680

Procura-se pessoa para limpeza 
ligeira. Alguns dias por semana.

sandy: 514-270-3378

Vende-se recheio de 
casa e aluga-se um 5 
1/2 no segundo andar 
na área de Chabanel.

514-384-1575

as Bodas d’ouro do
Padre josé manuel Freitas
Teolinda Teixeira Luís

Com profunda amizade e gratidão duma pa-
roquiana da Missão de Santa Cruz de Mon-

treal, com votos de boa saúde neste seu belíssimo 
aniversário sacerdotal, a 15 de Agosto 2012.
A comunidade Portuguesa de Santa Cruz, foi previ-

ligiada com a sua vinda até nós desde 1977 até 1988, 
a sua evangelização era tão clara e tão profunda, que 
fez brotar no coração da nossa comunidade, uma 
construção humana e espiritual para sempre. Neste 
ano jubilar dos seus 50 anos sacerdotais, bem merece 
ser aplaudido pelos benefícios recebidos ao serviço 
do apostolado na nossa Missão Santa Cruz.
Demos graças a Deus: 
- pelos retiros de reflexão e oração, 2 vezes por ano, 

em tempo de Advento e Quaresma, 
- pelas horas de preparação da liturgia, uma vez por 

mês,
- por ter confiado nas irmãs religiosas, que unidas 

à sua evangelização, davam formação religiosa, aos 
catequistas, jovens e aos pais das crianças da cate-
quese,
- pelos movimentos de casais e catecumenato, por 

ter oferecido a sua grande generosidade aos oprimi-
dos,
- pelo companheiro fiel no Evangelho de Jesus Cris-

to. 
Ao Senhor Cónego José Manuel de Freitas as maio-

res felicitações e agradecimentos, e que bom seria 
poder escutá-lo mais um fim de semana no início do 
Ano Pastoral.
A GRATIDÃO É UM DOS SENTIMENTOS MAIS 

NOBRES DO SER HUMANO.

†

Procura-se pessoa para trabalhar 
no balcão a tempo inteiro ou par-
cial. URGENTE.

514-812-3683

Delfina Martinho
Faleceu em Montreal no dia 10 de Agosto, 
com 87 anos de idade, a senhora Delfina 
Martinho, natural de Alcanena, Portugal, 
esposa do já falecido Augusto Pinto.
Deixa na dor seu filho Manuel, sua filha 
Luisa (Aldo Vincenzo), seus netos/as, Ja-
son, Joshua, Stefanie, Nicolas, Cristina e 
Aviana, irmãs, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORiA
4231, boul. st-laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa de corpo presente teve lugar segunda-feira no dia 13 de 
Agosto de 2012 às 13h00, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada em 
cripta no cemitério Repos St-Francois D’Assise. Missa do sétimo dia, 
quarta-feira às 18h00 na Igreja Santa Cruz..
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

sR.fARO
gRAnDE MEDiuM E ViDEntE AfRiCAnO

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resolve 
todos os seus problemas, posso fazer com que um ho-
mem seja muito querido e amado por uma mulher e vice 
versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato do 
ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos 
negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a 
100%.

Pagamento depois dos resultados.

514-442-1368

PROcuRA-SE

Cozinheira oferece o seu 
serviço para restaurante 
português com experi-

ência em grelha.
514-625-6706

† Matthew salsa
1994-2012

Faleceu em Rosemère no dia 11 
de Agosto, Matthew Salsa com 18 
anos de idade.

Deixa na dor seus pais George Sal-
sa e Fátima Amaral, os ovós Teresa 
Salsa, António e Teresa Amaral, os 
tios Carlos(Isabelle), Tony e tia Gra-
ce, primos David, Mark, Kristopher, 
Jennifer, Daphnée, Daniel, familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo 
de:
Alfred Dallaire MEMORiA
2159, boul. st-Martin, laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves

O velório será na quinta-feira, 16 de Agosto de 2012 das 14h às 17h 
e das 19h às 22h. A Missa de corpo presente, terá lugar no dia 17 
de Agosto de 2012 às 11h00 na Igreja de Nossa Senhora de Fátima 
situada no 1815 Favreau em Laval. Será sepultado em cripta no Mau-
soléu St-Martin.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† idalina fidalgo Vila Dias
Faleceu em Montreal no dia 3 de Agosto, com 
80 anos de idade, a senhora Idalina Fidalgo Vila 
Dias, natural da Ajuda, Peniche, Portugal.
Deixa na dor seu esposo senhor José do Nas-
cimento Dias, suas filhas Dulce Maria Vila da 
Silva e Lilita Vila Dias, netas Ana Paula Vila da 
Silva (James de Francesco) e Tanya Alexandra 
Dias Cruz, bisnetos Noah e Liam. Sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORiA
1111, laurier O., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

A Missa de corpo presente, teve lugar no dia 6 de Agosto de 2012 
às 12h30 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada em cripta no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do mês no dia 2 de Setem-
bro as 10h00 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em 
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São 
pessoas que foram enganadas e que não con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. Tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

tudo ia bem na nossa 
família até ao dia em que 
o meu pai descobriu que 
tinha uma doença muito 
grave.Esta notícia terrí-
vel, quebrou nossa felici-
dade. Comuniquei com o 
sHAMAn,que com as suas preces  
e remédios,deu-nos esperança e 
porque se notou um grande ame-
lhoramento, na saúde do meu pai, 
voltaram os sorrisos ao nosso lar. 
Obrigado sHAMAn. sAnDY.

Depois de muito 
lutar para guardar 
minha fi lha, hoje 
estou feliz com ela.
Minha ex mulher, 
estava envolvida 
com alguem que 

cobiçava a sua situiação eco-
nómica, e  infl uência-la contra 
mim,ao ponto  que até a minha 
fi lha fujiu da minha casa,sem 
razão nenhuma. graças ao 
sHAMAn hoje estamos juntos 
e felizes.  luisi.

Durante um ano,o 
meu poder sexual 
esteve tão afetado, 
que até tinha vergo-
nha da minha namo-
rada.tudo por causa 
duma mulher com 
quem tive uma relação e que   
exerceu  magia em mim ao 
ponto de bloquear a minha se-
xualidade.graças ao sHAMAn 
agora estou curado e prepa-
rando o meu casamento com a 
minha amada. MOzARt t.

Depois de estarmos 
à beira do divórcio, 
hoje consideramos-
-nos um casal  cheio 
de sorte.fomo-se 
afastando  um do ou-

tro por causa de pessoas que 
exerciam má infl uênvia nas nos-
sas vidas. Criavam disconforto 
e má infl uência em duas pesso-
as que verdadeiramente se ama-
vam. Obrigado pelos teus con-
selhos sHAMAn.g. V fAMilY.

514-386-0008
7551 St-Hubert

Depois de muito lutar para guardar minha filha,hoje estou feliz com ela.Minha ex 
mulher,estava envolvida com alguem que cobiçava a sua situiação económica,e
influência‐la contra mim,ao ponto que até a minha filha fujiu da minha casa,sem
razão nenhuma Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes LUISIrazão nenhuma.Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes.  LUISI.

Tudo ia bem na nossa família até ao dia em que o meu pai descobriu que tinha uma
doença muito grave.Esta notícia terrível ,quebrou nossa felicidade.Comuniquei com 
S édi do SHAMAN,que com as suas preces e remédios,deu‐nos esperança e porque se 

notou um grande amelhoramento,na saúde do meu pai,voltaram os sorrisos ao
nosso lar.Obrigado SHAMAN. SANDY.

D i d à b i d di ó i h j id l h i dDepois de estarmos à beira do divórcio,hoje consideramos‐nos um casal cheio de 
sorte.Fomo‐se afastando um do outro por causa de pessoas que exerciam má
influênvia nas nossas vidas. Criavam disconforto e má influência em duas pessoas que
verdadeiramente se amavam. Obrigado pelos teus conselhos SHAMAN.G. V FAMILY.g p

Durante um ano,o meu poder sexual esteve tão afetado,que até tinha vergonha da
minha namorada.Tudo por causa duma mulher com quem tive uma relação e que
exerceu magia em mim ao ponto de bloquear a minha sexualidade Graças aoexerceu magia em mim ao ponto de bloquear a minha sexualidade.Graças ao
SHAMAN agora estou curado e preparando o meu casamento com a minha
amada.MOZART T.

SHAMAN ,obrigado por me teres ajudado a vencer o estado emocional de tristeza eSHAMAN ,obrigado por me teres ajudado a vencer o estado emocional de tristeza e 
desespero que estava controlando a minha vida.Hoje sou um ser  forte e cheia de 
confiança .Tenho vontade de viver e com muito empenho no meu trabalho e 
estudos.Obrigado SHAMAN. MEGAN MORGAN. 

Depois de muito lutar para guardar minha filha,hoje estou feliz com ela.Minha ex 
mulher,estava envolvida com alguem que cobiçava a sua situiação económica,e
influência‐la contra mim,ao ponto que até a minha filha fujiu da minha casa,sem
razão nenhuma Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes LUISIrazão nenhuma.Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes.  LUISI.

Tudo ia bem na nossa família até ao dia em que o meu pai descobriu que tinha uma
doença muito grave.Esta notícia terrível ,quebrou nossa felicidade.Comuniquei com 
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distrito: ilha da madeira
Arquipélago (pop. est.: 300 000), 798 

km²; capital: Funchal; país: Portugal, 
estatuto: Região Autónoma. Situado 
no oceano Atlântico a cerca de 560 km 
da costa de Marrocos, o arquipélago 
da Madeira é formado pelas ilhas da 

Madeira, a maior, e Porto Santo, am-
bas habitadas, além das Desertas e das 
Selvagens (estas um pouco mais próxi-
mas de África), dois pequenos grupos 
de ilhas não povoadas. Conhecidas pe-
los Romanos como “Ilhas da Púrpura”, 
Porto Santo e a Madeira foram redes-
cobertas no século XV por navegado-
res ao serviço do INFANTE D. HEN-
RIQUE.
As origens vulcânicas da Madeira per-

manecem bem visíveis em locais como 
o anfiteatro montanhoso que envolve o 
Funchal, vestígio de uma antiga caldei-
ra. A ilha é extremamente acidentada, 
com picos que atingem os 1860 m de 
altitude. Felizmente para os turistas, a 
actividade vulcânica cessou há cerca 
de 6500 anos – contudo, foi essa activi-
dade que dotou a ilha de uma paisagem 
fértil, formada até recentemente por 
um importante manto de antigas flores-
tas subtropicais que esteve na origem 

do seu nome – Madeira.
Nas encostas do norte da ilha perma-

necem bem preservadas algumas áre-
as dessa antiga floresta (laurissilva), 
hoje classificadas como Património 
Mundial pela UNESCO. No entanto, 
as soberbas flores que deram fama à 
Madeira podem ser apreciadas em todo 
o território e durante todo o ano. Uma 
das melhores formas de contemplar as 
soberbas paisagens é fazer um passeio 
pelas levadas – caminhos que seguem 
junto aos canais que outrora irrigavam 
as áreas mais secas.

A Madeira é um encantador destino 
turístico durante todo o ano, e embora 
seja importante a produção de bananas, 
de cana-de-açúcar e de Vinho da Ma-
deira, grande parte do seu crescimen-
to económico deveu-se ao turismo. O 
norte permanece essencialmente rural, 
enquanto o sul, sobretudo no Funchal e 
áreas vizinhas, tem vindo a crescer pro-
porcionando acolhimento aos turistas 
mais exigentes. Muitos dos melhores 
hotéis da ilha encontram-se nesta área.
O turismo madeirense tem vindo a 

beneficiar de uma evolução no seu 
público-alvo, atraindo cada vez mais 
visitantes de diversas faixas etárias e 
estratos sociais. Outrora destino privi-
legiado das gerações mais velhas, a ilha 

é agora redescoberta pelos mais jovens 
e abastados. Reconhecida como a terra 
natal de Ronaldo, substituiu a imagem 
de pequena comunidade rural pela de 
soberbo destino de férias com excelen-
te clima durante todo o ano, facilmente 

acessível a partir da Europa e atraindo 
jovens sofisticados que, para além da 
diversão nocturna, gostam de apreciar 
as belas paisagens e a população calo-
rosa. A vida nocturna da Madeira, os 

seus restaurantes, desportos aquáticos, 
clima perfeito e espectaculares paisa-
gens são inigualáveis e uma atracção 
imperdível para os turistas contempo-
râneos.
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nélson évora: “medalha da canoagem
deve servir de exemplo”

O campeão olímpico do triplo-salto nunca ti-
nha assistido a uma prova de canoagem ao 

vivo. Estreou-se, esta manhã, em Eton Dorney e 
logo com uma medalha de prata para Portugal. 
“Foi espetacular!”

Nelson Évora chegou à bancada de Eton Dorney 
mesmo em cima da hora do início da final de K2 1000 
metros dos Jogos Olímpicos de Londres. “Foi chegar, 
sentar-me e começar a puxar pelos portugueses. Mas 
não dava para perceber muito bem em que lugar é 
que eles iam. Às vezes parecia que iam à frente, ou-
tras já não. No fim, vi que tinham ganho a medalha. 
Foi espetacular!”
Acabado de chegar a Londres para assistir aos últi-

mos dias de competição dos Jogos de Londres, de que 

se encontra afastado devido a lesão, Nelson Évora 
fez questão de salientar a importância desta medalha 
para o desporto português: “A canoagem teve um ci-
clo olímpico muito bom. Percebe-se que aqui há uma 
equipa unida, uma estratégia. Assim, os dois atletas 

não se preocuparam com 
mais nada e foram à luta, 
como se deve fazer nes-
tes momentos. É por isso 
que acho que este é um 
caso de sucesso que deve 
servir de exemplo para 
todos em Portugal.”
“O Fernando Pimenta 

e o Emanuel Silva pro-
varam que no desporto 
deve haver sempre es-
perança. No momento 
de entrar em competição 
não interessa os resulta-
dos dos outros. A sorte 
procura-se. E foi isso que 
eles fizeram e mereceram 
a medalha... que com um 
bocadinho de sorte podia 

ter sido de ouro”, sublinhou. Mais tarde, o campeão 
olímpico do triplo salto fez questão de ir cumprimen-
tar os dois novos medalhados portugueses, quando 
eles se “livraram” das obrigações protocolares e do 
controlo anti-doping. “Olá campeão”, exclamou 
Emanuel Silva  quando o viu. Nélson Évora, após vá-
rios abraços, apenas lhes deixou um conselho: “Des-
frutem bem dessas medalhas, afastem-se um pouco 
de tudo, e celebrem. Estes são momentos únicos e 
são vossos!” Palavras de quem sabe.

JulHO
Académica-Sindicato 3-0
Dia 7: FC Porto-Valadares, 7-0; Académica-Feirense, 
2-2
Rio Ave-Sel. Amadores, 6-0; Marítimo-Marítimo B, 2-0
Dia 11: Servette-FC Porto, 0-2; Académica-Atléti-
co, 1-1
Dia 13: Sp. Braga-Sp. Braga B, 2-0; Feirense-Marí-
timo, 0-2; Marselha-Benfica, 0-2
Dia 14: Tondela-Beira-Mar, 1-1; Seia-P.Ferreia, 
0-5; Penafiel-Moreirense, 1-2; FC Porto-Evian, 1-0; 
Sp. Covilhã-Académica, 0-0 (4-2 g.p.); Olhanense-
-Benfica B, 2-1; Sporting-At. Cacém, 11-0
Dia 15: Rio Ave-Sindicato, 1-1;Gil Vicente-Maríti-
mo, 0-1; Rapid Mansfeld Hamm Benfica-Benfica, 
0-3
Dia 16: Lille-Benfica, 0-0
Dia 17: Estoril-Sindicato, 1-0; Sp. Braga-Al Ittihad, 
3-1; Académica-Marítimo, 3-0
Dia 18: Naval-Marítimo, S. João de Ver, 1-1; Pena-
fiel-Gil Vicente, 0-2; Académica-Celta de Vigo, 0-1; 
Benfica B-Beira-Mar, 3-1; Olhanense-Betis, 0-4; 
Freamunde-V. Guimarães, 1-2; Benfica-Fund. Luís 
Figo, 5-1; Aves-Moreirense, 2-3
Dia 19:Sporting-Charlton, 0-1; Sp. Braga-Aves, 2-1
Dia 21: V. Setúbal-Belenenses, 1-3; V. Guimarães-
-Penafiel, 1-1; Benfica B-Estoril, 2-4; União Madei-
ra-Nacional, 1-2; Slask Wroclaw-Benfica, 2-4; Bei-
ra-Mar-Tondela, 1-1; Sp. Covilhã-Gil Vicente, 1-1; 
Freamunde-Moreirense, 1-1 (jogo interrompido); 
Feirense-Académica, 4-3; Sp. Braga-Coruxo, 2-0; 
FC Porto-Celta Vigo, 3-0; D. Aves-P. Ferreira, 0-1
Dia 22: PSV-Benfica, 3-1; Leixões-Rio Ave, 1-1; 
Sporting-Sheffield Wed., 2-0
Dia 24: Feirense-V. Guimarães, 1-1
Dia 25: Académica-Tondela, 2-0; Rio Ave-Aves, 
1-0; Gil Vicente-Moreirense, 0-0; Santa Clara-FC 
Porto, 0-3; Nacional-V. Setúbal, 2-0; Beira-Mar-
-Oliveirense, 0-0 (4-3 g.p.); Estoril-Gondomar, 2-0; 
Sporting-Atlético, 0-0 (5-4 g.p.); Sporting-Belenen-
ses, 0-0 (4-3 g.p.); Penafiel-P. Ferreira, 0-3
Dia 26: Marítimo-U.Madeira, 3-1; Sp. Braga-Olym-
piacos, 1-1
Dia 27: Benfica-Real Madrid, 5-2; Olhanense-Re-
ading, 1-1
Dia 28: V. Guimarães-P. Ferreira, 2-1; V.Setúbal-
-Mafra, 4-1; Moreirense-Rio Ave, 1-2; Stade Ren-
nes-Nacional, 0-2; Académica-Beira-Mar, 1-3; 
Sporting-St. Étienne, 3-1; Estoril-Celta Vigo, 2-2 
(2-4 g.p.); Valencia-FC Porto, 1-1 (2-0 g.p.); Gil Vi-
cente-Benfica, 2-5; Sp. Braga-Newcastle, 1-2
Dia 29: Vennes Olympic-Nacional, 3-0
Dia 31: Estoril-Famalicão, 2-0; Moreirense-V. Gui-
marães, 0-1; Anadia-Beira-Mar, 0-2
AgOstO
Dia 1: Famalicão-P. Ferreira, 1-2; Benfica-Juven-
tus, 1-1; V.Setúbal-Académica, 1-2; Lorient-Nacio-
nal, 0-0; Gil Vicente-Sp. Braga, 1-1
Dia 2: Sporting B-Académica, 1-2
Dia 3: P. Ferreira-Deportivo, 2-0;Sporting-Getafe, 
0-1; V.Setúbal-Farense, 1-0; Beira-Mar-Estoril, 1-3; 
St. Plabenne.-Nacional, 2-2
Dia 4: Olhanense-Quarteirense, 3-0; Gil-Vicente-
-Celta de Vigo, 1-3; Académica-Benfica B, 2-0; Rio 
Ave-V. Guimarães, 1-1; Stade Brestois-Nacional, 
0-2; Nápoles-Sp. Braga, 3-1; FC Porto-Ol. Lyon, 
0-0; Sporting-At.Tetouán, 3-1
Dia 5: Q. Kerfeunten-Nacional, 0-5
Dia 6: Beira-Mar-Valladollid, 0-0
Dia 7: Granada-V. Guimarães, 2-1; Farense-Olha-
nense, 0-0
Dia 8: Gil Vicente-Rio Ave, 1-1; Sporting-Estoril, 
2-0; Casa Pia-V.Setúbal, 1-1; Cádiz B-Nacional, 
2-4; Moreirense-Vizela, 2-1
Dia 9: P. Ferreira-Valladolid, 4-0
Dia 10: Nacional-Osasuna, 2-1; Estoril-Beira-Mar, 
1-1; Sp. Braga-West Ham, 1-1
Dia 11: Mafra-Beira-Mar, 0-1; Fabril-V. Setúbal, 
0-5; F. Dusseldorf-Benfica, Dusseldorf (Ale.), 0-0 
(suspenso); Ribeirão-Moreirense, 0-1; Nacional-R.
Vallecano, 3-1;P. Ferreira-Tirsense, 1-1; Sp.Gijón-
-V.Guimarães, 0-2; Salgueiros 08-Gil Vicente, 1-5
Dia 12: Sporting-Olympiacos, 1-0; Rio Ave-Real 
Valladolid, 2-1

campeonato da pré-época
confira todos os jogos

supertaça: F.c. Porto-académica, 1-0
O F.C. Porto teve de esperar até ao último mi-

nuto de jogo para conseguir agarrar com as 
duas mãos o primeiro troféu da época. Quando 
tudo se encaminhava para o prolongamento, Ja-
ckon Martínez fez jus ao hábito de vários goleado-
res portistas de marcar logo na estreia.
Até então, os campeões nacionais haviam sido, na-

turalmente, superiores, ainda que pouco expeditos a 
desmontar a estratégia defensiva de um adversário que, 
apenas a espaços, logrou discutir o resultado. Fica tam-
bém mais um feito: foi a quarta Supertaça seguida dos 
azuis e brancos, segunda consecutiva para Vítor Perei-
ra... 19 no total. O técnico portista manteve a estrutura 
trabalhada na pré-época e apostou nos substitutos lógi-

cos para os grandes ausentes da noite, Alex Sandro, Da-
nilo e Hulk, além, claro, de João Moutinho, que ficou no 
banco. Assim, foi com naturalidade que Miguel Lopes, 
Mangala, Defour e Jakson Martínez surgiram no onze.
No papel parecia tudo bem, mas lá dentro a equipa sur-

giu lenta nos processos, incapaz de lidar com o colete-
-de-forças imposto pela Académica, que, como seria de 
esperar, procurou preencher bem os espaços e espreitar 
o conta-ataque. Com tantas dificuldades no jogo corri-
do, não surpreendeu que fosse apenas de bola parada 
que os portistas conseguissem criar perigo. Em livres e 
cantos, os dragões estiveram perto de marcar, mas fal-
tou sempre qualquer coisa para encontrar o caminho das 
redes. Coincidência ou não, também a Académica, pra-

ticamente inexistente até ao último quarto-de-hora da 
primeira parte, escolheu os lances de bola parada para 
chegar até à baliza de Helton. Hélder Cabral arrepiou a 
espinha do dragão, mas não conseguiu mais do que isso.
O jogo não poderia continuar nesta toada estival eter-

namente e foi o estreante Jackson Martínez a dar o mote 
com um remate em boa posição que saiu, contudo, por 
cima. O F.C. Porto acelerava e passou a fazê-lo ainda 

mais com Moutinho e Djalma em campo.
Os estudantes estavam encostados às cordas, mas não 

se rendiam. Era preciso apelar à paciência e foi isso 
que os comandados de Vítor Pereira fizeram. Instala-
dos no meio-campo adversário, foram rodando a bola 
à procura de uma brecha. Otamendi tentou de bicicleta, 
Ricardo negou o golo num grande voo. Logo a seguir, 
os campeões nacionais voltaram a ameaçar perante uma 
Académica que já nem era capaz de tirar a cabeça de 
fora da água. Mas como o F.C. Porto não lograva «ma-
tar» o jogo, a contenda continuava entretida.
Só os assobios estridentes dos adeptos azuis e brancos 

para a troca de Lucho por Varela quebraram a monoto-
nia, numa altura em que, tal como terminara a primeira 
parte, a Briosa voltava a mostrar maior atrevimento. Só 
que O melhor estava guardado mesmo para o fim.
Miguel Lopes tirou de primeira as medidas a Jackson 

Martinez e este, de cabeça, colocou justiça no marcador. 
Mesmo ao soar do gongo. Mas também conta, ou não?
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Paulo Bento chama 
nuno coelho, sereno 
e andré santos
Nuno André Coelho (Sp. Braga), 

Sereno (FC Porto) e André San-
tos (Corunha) foram chamados à se-
leção, por Paulo Bento, para o parti-

cular da próxima quarta-feira frente 
ao Panamá, no Algarve. Os três jo-
gadores entram para os lugares de 
Pepe, Bruno Alves e Custódio, que 
estão todos a contas com lesão.
De acordo com informações presta-

das pelo médico da seleção nacional, 
Henrique Jones, Pepe tem uma seque-
la de uma entorse no tornozelo direi-
to, Bruno Alves tem lesão muscular na 
coxa esquerda e ainda vai fazer exa-
mes complementares de diagnóstico 

e Custódio tem uma mialgia na coxa 
esquerda. As lesões tornam impossível 
a recuperação dos atletas a tempo de 
serem opção na quarta-feira, pelo que 

Paulo Bento avançou de imediato para 
a substituição: Nuno André Coelho e 
Sereno podem estrear-se com a cami-
sola nacional. Os dois defesas já foram 
convocados, mas nunca chegaram a 
jogar pela seleção portuguesa. De res-
to, Fábio Coentrão apresenta-se ligei-
ramente mais tarde, pois teve um pro-
blema com a viagem. Ainda assim, o 
lateral-esquerdo do Real Madrid deve 
marcar presença no tarde desta tarde, 
no Jamor.

joão moutinho: «até 
dia 31 tudo pode 
acontecer»
João Moutinho continua na calha 

para render ao F. C. Porto uma 
daquelas transferências milionárias. 
O internacional português sente-se 
bem nos dragões, mas deixa claro 
que até ao fecho do mercado ainda 
tudo pode acontecer.
«Estou muito contente no F. C. Porto, 

até porque acabámos de ganhar mais 
um título. Obviamente que até dia 31 
tudo pode acontecer, mas, como disse 
sempre, eu estou aqui para ajudar a 
equipa e é isso que estou a fazer», pre-
coniza o médio.
«É verdade que me encontro a atra-

vessar um bom momento de forma, 
mas o meu objetivo é ir melhorando 
sempre para poder continuar a ajudar 
a equipa», reconhece, ainda, de forma 
humilde.
Apesar de não ser um jogador «made 

in» Dragão, a verdade é que a empatia 
do público com o camisola 8 portista 
foi praticamente imediata e o jogador 
é, claramente, um dos favoritos da 

massa associativa, como ficou provado 
ainda no último sábado.
«Eu estou muito agradecido aos adep-

tos do F. C. Porto pelo apoio que me 
deram, e por tudo o que sempre fize-
ram. Sempre me apoiaram do princí-
pio ao fim e eu tento mostrar a minha 
gratidão ajudando a equipa. O que eles 
querem e que nós também queremos é 
a vitória do F. C. Porto.»

Brasileirão: duelo de 
líderes e o regresso 
de ronaldinho
O Atlético Mineiro venceu este 

domingo o Vasco da Gama por 
1-0 e manteve a liderança do campe-
onato brasileiro. As duas equipas en-
traram em campo separadas apenas 
por um ponto, com vantagem para o 
Atlético, que agora lidera o Brasilei-
rão com 3 pontos de avanço.
Destaque ainda para uma excelente 

exibição de Ronaldinho Gaúcho, ago-
ra com a camisola do clube mineiro, e 
que na sexta-feira terá tido um desen-
tendimento com o presidente do clube. 
Polémicas à parte, o jogador acabou 
por ser decisivo na jogada em que Jô 
marcou o golo, fazendo o cruzamento.
O Vasco nem o 2º lugar segurou, já 

que ao bater o Palmeiras por 1-0, o Flu-
minense ocupa a vice-liderança. Com a 
derrota, a equipa treinada por Scolari 
ocupa a 18ª posição na tabela.
Também no topo da tabela, no 4º lu-

gar, está o Grémio, que este domingo 
venceu o São Paulo por 2-1. A equipa 
paulista estava a jogar melhor e foi 
para o intervalo a vencer por 1-0, mas 
na segunda parte o Grémio deu a volta 
e conseguiu chegar à vitória. Com esta 
derrota, o São Paulo cai para a 7ª po-

sição.
Nesta jornada, o Corinthians quebrou 

a sequência de três empates consecu-
tivos, ao vencer o Coritiba por 2-1. 
Romarinho, que não marcava desde a 
final da Taça dos Libertadores, foi um 
dos marcadores deste domingo. Com 
este resultado, o Corinthians fica na 
10ª posição e o Coritiba na 15ª, perto 
da zona de despromoção.
Nos restantes jogos, o Flamengo ven-

ceu o Náutico por 2-0 na estreia de Lie-
dson, o Internacional venceu o Ponte 
Preta por 2-1 assegurando a 5ª posição 
na tabela e, depois de duas derrotas se-
guidas, o Cruzeiro venceu o Bahia por 
1-0 e ocupa agora a 6ª posição e Portu-
guesa e Botafogo empataram 1-1.

ténis: joão sousa
perto de gil no ranking
A boa prestação nos torneios mais 

recentes permitiu a João Sousa 

ultrapassar Rui Machado e aproxi-
mar-se de Frederico Gil no ranking 
mundial de ténis. 
O vimaranense agora ocupa o 120º 

lugar da classificação, 20 pontos atrás 
de Gil (117º). Machado está a pagar 
pela ausência causada por uma lesão e 

á apenas o 129º da hierarquia do ténis 
nesta altura.

Na frente continua Roger 
Federer, embora com uma 
margem mais curta (75 pon-
tos) sobre Novak Djokovic. 
Rafa Nadal, Andy Murray e 
David Ferrer fecham o top-5.
Ranking ATP:
1, Roger Federer (SUI), 

11.345 pts
2, Novak Djokovic (SER), 

11.270
3, Rafa Nadal (ESP), 8.895
4, Andy Murray (GBR), 

8.200
5, David Ferrer (ESP), 

5.455
6, Jo-Wilfred Tsonga (FRA), 4.880
7, Tomas Berdych (RCH), 4.425
8, Janko Tipsarevic (SER), 3.320
9, Juan Del Potro (ARG), 3.305
10, John Isner (EUA), 2.890

nacional conquista troféu ramón de carranza

os madeirenses
bateram o rayo
Vallecano
O Nacional conquistou o LVIII Tro-

féu Ramón de Carranza, ao bater 
o Rayo Vallecano, por 3-1. A partida 
decorreu em Cádiz. Isael inaugurou 
o marcador aos três minutos. Adrián 
igualou o encontro em cima do inter-
valo, aproveitando um erro do guarda-
-redes Vladan, escreve a Lusa. Revson 
voltou a colocar os madeirenses em 
vantagem na sequência de um livre 

(55m). Rondón fechou a contagem aos 
84 minutos, com um remate forte.
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